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Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 01/2018

1. Verkkotietopiste.fi-palvelun tiedot
Verkkotietopiste.fi-palveluun tietojen toimittamisen määräaika verkkoalueiden ja verkkojen yhteisrakentamisen mahdollistavien rakennushankkeiden päättyi 30.11.2017. Viestintävirasto kiittää tietoja tähän mennessä toimittaneita, mutta jatkaa edelleen tietojen
karhuamista. Palveluun kattavuus paraneekin koko ajan. Vuoden 2018 alkuun verrattuna
palveluun ilmoitettujen verkkojen määrä on kasvanut 52 prosenttia ja rakennussuunnitelmien määrä 31 prosenttia. Tällä hetkellä palvelussa on tiedot:

Palvelun kautta on tarkoitus saada aina ajantasainen tieto verkkoalueista ja rakentamishankkeista, joten huolehdittehan, että jo nyt toimitettuja tietoja päivitetään palveluun
aina kun verkot ja hankesuunnitelmat muuttuvat.

2. Palvelun kehittäminen vuonna 2018
Verkkotietopiste.fi-palveluun on suunniteltu neljä päivitystä vuoden 2018 aikana seuraavan aikataulun mukaisesti:
1)
2)
3)
4)

Ensimmäinen päivitys maalis-huhtikuun vaihteessa
Toinen päivitys ennen juhannusta
Kolmas päivitys alkusyksystä
Neljäs päivitys joulukuussa

Kehitystyötä tehdään tammikuussa 2018 tehdyn kehitys- ja palautekyselyn sekä
25.1.2018 pidetyn kehitysiltapäivän perusteella. Saimme kiitettävän määrän (66 kpl)
vastauksia ja konkreettisia kehitysehdotuksia. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille.
Kehitysiltapäivän esitykset ovat katsottavissa nauhoitettuna osoitteesta
https://www.viestintavirasto.fi/verkkotietopiste_kehitystyopaja012018/index.html
Palveluun on luvassa merkittäviä parannuksia vuoden 2018 aikana. Parannuksia on luvassa verkkopalvelun käytettävyyteen ja suorituskykyyn, palvelun viestitoiminnallisuudet tullaan uudistamaan sekä antamaan käyttäjille enemmän päätäntävaltaa palvelun
lähettämiin automaattiviesteihin. Käyttöliittymän haku- ja piirtotyökaluihin on tulossa
uudistuksia, samoin tietosisältöihin, rajapintoihin ja tiedon syöttämisessä käytettyihin
tiedostoformaatteihin. Kokonaan uutena palveluna palveluun ollaan tuomassa sähkönjakeluverkkoyhtiöiden vastuualuekartat.
Ensimmäisen julkaisun keskeiset muutokset ovat:






Viestitoiminnallisuuksien uudistaminen
Herätetoiminto vanhentuvista rakennussuunnitelmista
Vapaaehtoisien lisätietojen lisääminen
Verkkopalvelun käytettävyysparannukset
Lisäksi palveluun valmistellaan merkittävää suorituskykyparannusta

Mikäli haluatte antaa palautetta palvelun kehittämisestä ja tehdä ehdotuksia, ottakaa
yhteyttä Viestintävirastoon. Keskustelemme mielellämme kanssanne aiheesta.

3. Laajakaistainfo.fi
Suomen virtuaalinen laajakaistatoimisto avautui 21.2.2018 osoitteeseen
www.laajakaistainfo.fi. Palvelun on perustanut Viestintävirasto yhteistyössä liikenne- ja
viestintäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston kanssa.
Laajakaistainfo.fi tarjoaa yleistietoa laajakaistasta sekä laajakaistarakentamisesta ja rakentamisen rahoitusmahdollisuuksista. Sivustolla jaetaan hyviä käytäntöjä esimerkkien
avulla sekä ohjataan tiedon oikealle lähteelle. Laajakaistainfo löytyy myös twitteristä
#laajakaistainfo. Palvelua kehitetään koko ajan ja ideoita palvelun toivottavista sisällöistä otetaan lämmöllä vastaan.

4. Palvelun usein kysytyt kysymykset
Usein kysyttyjä kysymyksiä on tullut lisää ja samoin vastauksia. Jos jokin asia askarruttaa, suosittelemme tutustumaan uudistuneeseen UKK-sivustoon:
https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/yhteisrakentaminen/useinkysytytkysymykset.html

5. Yhteisrakentamisverkosto
Yhteisrakentamisverkosto toimii palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanavana yhteisrakentamiseen ja -käyttöön sekä verkkotietopiste.fi-palveluun liittyvissä kysymyksissä. Verkostossa on jo mukana 369 henkilöä 231 eri organisaatiosta. Verkostoon voi ilmoittautua
osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/C867C401E0FB8CE8.par
Myös verkoston sivut ovat uudistuneet. Sivuilla on ajankohtaista tietoa verkostosta ja
yhteisrakentamisesta. Lisäksi sivustolla on julkaistu myös aiemmat uutiskirjeet:
https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/yhteisrakentaminen.html

